
GÜN LOK SiYAS i HALK G A ZE T ES i 

1\ JI 'liıa"'- -!<*ellerin tkilnckn. 
l Y 1 '\Jınany a, iıalya ve iııcllleffo 
~ ıekn ll&buiel, iNi !it ..,ı,. 

le"...... '"'"-~u '-e ~•UJI. ku•velle.rtAI 
~ ıua.....uıa 1....,.. aımai• l<a- , 

'"' V""1•ker•nı ıooı.ermdtıed•r, • ı 

Nev)"OOk, 31 (A.A.) - Brit: ,. 
~ Rusyadalki t:dıi bü
yük elçH M. ]<ıseplı Davies'e 1 
g&re Mihver, A.frikaJan geJ.
oelt 'bir ~ik istilasının ö
J>iine geçm~ ve Rıısyaya karşı 
lkat't taarruz için zaman ltazan. 
malt ümidiyle Alodeniz şimal 

bytsı boyunca yeni S• gclrie~ 
ha'tıtı !lwrmlik ümidiyle Akdenız 
hattı kurmak üzeredir. Alınan 
stratejisi Bak\ı petrol çevresinin 
işgaJirj ve Basra lı;örfezl yolile 
japcmJara irtibat teminıni he-

Alman7a, fimclııe adar, barP su 
"'°"" ~ m•l1wı1a>ca Alm&IU "• * 
~i a.ınt-le:t• seıerber e~ 0~ 
1'Cın•a Juiclen !Qrat 111J!)'onl&t<a ... ~ . """" -.uıı, ha• p ıctn p.bfurın.ai• 
~"'Dl-şiir. l'eııl b•r eml.......,.. ile ";il
"'""Y•Ualı;I 16 - f5 ıat ar:mndakl 
luıı erı.eıı.ıer Y< ıa J MJJ1'1aD • 5 ::::; 
11a kad&r bü<Wı kaıuıılar, ıne 
.. ....._ ... ıa.bi ıuıu.tınııııtadırlar. 

Alıoaıııa.ıa erı.eıııer ıcıa - Yala• 
t.ıe. ıoiia ........ - nu:<>buri ......,ıııı 
lıı'1ilell k·- ııamanuıda ıa ı•flJl· 

' - .,, . J'niSY• 
..... 45 Jqına kadardı. D•·P 
.. oturaaııu ı.., 55 , ....... udar bl:ıı
llıeı., lilı•cliler, 'SoJırabn b• 55 ::: 
~cı, bülWl J\IJIWllar& le4JDll • • . ..., 
t.it ııı.ı Almaa ırıwul»> •laa • 
ı..., h~ devlelbı ıetı:ı;ı .. ı cıııına oJ. 
..., "'lah aıınıa aı.-uıtır. Apıl ..,. 

~ Lehlerde AIDWI teb- UJ>
lıoraı. eebro ..ırue aJlllJlllşlaJ'dır. Al
~""• AYrlllWUD lt&''l aJlındalıl 
-.Dllolıe;ler&Dd•n rellrilıD'• 1 ,..ıı,on 
toııeııı amele bulundvia da ııiJlea
-.eı. ı..ıır. 

Biiliiıı 1ra 1Daaa Jıi'lekri oon ... 
fttaın W•ndnpt,• Jıcia kiti Jd.ı*-'t 
~ lu, Aluıaaıa, .... !OD IU'°' 
~. l&rfe7-kle, _uJı, lhU.,al:: 
ika.ı.., ılemey .. olı lı<omeD bem<D • 
keaı Dl•ebıui h•-ıe tabi ı.ıımal<· 
....... Dema ı.ı, A1meD1a. eJ>Dd'::ı 
ka4ar 1• ... 10 ııdulenle, bi- 1 

'-Z-r.....,_,ı tlev- ~ .. Mu 
İtJ>lıeoi anobareltder..- azilD ..,ıaıa -....... ... 
İ"'Ua ü, Almaııı•ıı laklll ..ıtıo•: 

it 1 ...., .... ~ 1 ...... lladat buıua 
9ftıoltJu, ıı ıllflllClaJı u ,_ ı...ıar 
•••üıı llııUuılar m<.cburi it uıut<eUe-
11••Une tabi ı~·uııo~dır. İWr.ID_ 
erduıarı, dolu Afrıı.. .. ,. Yunanistan. 
t inal Afr•b lderleroııde ve Kızıl or· 
«uya kartı >'•»"•ta muharebelerde bU.· 
)'* ıayiaı •«mit olmakla berabef, Al· 
lllaııya kadar atı• bir ııılı 1ııl<lenmt
.-ı., ve wuua kadar bac.anıaı o&maJD11" 

lar, Bwıa ••imen jıa17a da &OD P'I· 
~eu sa.rft&mek kararwı yermJt"'!· 
lıaıyada ulıerlllr blzmeıı ZO ratmd•n 
&$ l'a.tJına kadaıdı ve Sinyor 1'Ju~ıınJ 
ikide bk a m;!)'un iıaııan ıllng-ll>ÜD· 
ıll!D. ~er dururdu. Deml k kit bu 
1 tııllyon fiÜDl'ude «Mm ı:ate,..i k~ldll
.,,ia ki.fi a-elm<'ml•lir. 

lncil~recıe, harp l'&Yrf'ilcrhıi •,.&.. 

lırın.i<a karar v•rmitür. 

inrııı.,re, kıı.c!Jnlan daha fula ııa· 
Pı•nınaı.ıa s.ına1i•Jll daha ziyade ~ 
~ı •>bi, _, - - ameJefl 
.. ~-•llına - ..... _,...,ıı.ı .... 
-llıı daha ~lır, Fllv.ıtı, hı.-•lle· 
'e. C"'«:n harpte, n&lıfmu 45 ınllıon 
lidofu balıle, ı buçıılı m•lıoaa 1alwı 
ı&ker tık.a(llUJlı~ Bo cJda ı~, oüfllSD 
IS >nilyon oldulu balde, Dönlı•rlı dö
•i.ıwi.anden soar.a. ordusunu Avrupada 

~•lı muharebeler~ •iinn<dlil, dl.ter 
•iltıt Cf'Phelerınde pek az uylat ver· 
ıt:ğ, \'e bu harp bir mn.lırmr harbi ol· 
İlııt.dan J~arp &a.u:ı.yU (abrJJ;.al.aruı~;1 
daha faıJa Jtciyc ihtiyaç buJunducu 
~tn, ~mdiye !kadar, bu ka.J.ar laz.l~ hı· 
tan llih altın.ı lu.tum .1örınerniştır. 

tluııtırJa berabtr, Büyük Brıtaııya fm· 
»0tra.turlutunun [i.Ufwı.o 515 milyon hl· 
'ar. JJ.ural:ırdan p,.k fazla &5k-t•r almJ· 
,..,.., da. lolı<diil kadar 1t<1 ve ame· 
le ~ık edebıbyor. 

f'a.ka,t hu J'a:ıınm konusu, iki &ara. 

tıııı a .. ~r ve lfçl kasnakları, 1anJ i.a. 

aı.:ll ku"' cU nra.sında bir muk.Jyese 
••rıınak dcfilrlir. luharlp c1C'vJetlerin 
19J:ı de cson -zal D lçıu on ıayrttle· 
linı sarfeUnt:fe hazırıandıkJaranı ıös· 
•ınekıır, Bu bakımdan 1 1, urbfıı 

lıa4I .. ~ ııb uJauıı.IM, 

Her/indeki nutukların akis!eri 

Moskova, Madrid, 
Londrada tefsirler· 

Suadiye~ oturan Maci.de is
minde genç bir kadın dün eşiı>e 
ait av tiüeğinl 1ı:arıştııınnkta iken 
ateş alıruş, ç*an lwışun karr:Jlla 
aapJ.nml§tır, Macide Nümune 
hetabanesinde öl.müştii.r. 

.,Almanyayı tehdit eden tehlike • İtalyan Genel 
Kurmay Reisi 
M. Kavallero 

Jer açıkca ortaya konmuştur,, 
Mor;&ıova. 31 {Radyo) - Dün 

Berlinde söylenen nutuklar haılt
bıda Moslrovada ştmlar söyien 
melctiıdir : 

,.._......, Göring, gerekse 
·- u<:'"" 

GfA>elsin ıı.utıjı.]arı.rula Alınan 
rdulannın soıı günlleroe şark 
~e uğra:i:ıklııın girçlülk
lerin ve mağlC.biyetlerir. açık 
tesirl.ri görülmektedır. &mla-

her ikisi de şaıık cephrsin.de.ki 
rın --~m güıçlü-klerden, Alınan 
ınu- __ ,,_, -ı00 

"daf lhatıtının y wn.nııg an, 
mu aa . 1 
ve Almacyayı tdıdıt ~en too 1-
lııeden açıkça bah:setmışler, or-
taya kP,ymUŞlardır • _ 

ı.ooora, 31 (Rad'yo) - Bugun· 

Ruzvelt Antil 
adaları istih
kamlarını gezdi 

Va ingıon 31 (A.A,) - .. M. .k, .Kazaıl>lıır.!k"daııı. döner· 
RuıtV . . Anili .adalarında uğ
.lııen ~ız ibıJrada Amerikanın 
ramış ıç · ha=lanılmı:ş <>-
-'""af a.&Sl ın ' ' 
wuou i$(Jl1kı3,mlıırı teftiş p\m>şt~r : 
lan l!l!e birlikte Kazablar.Jtaya 
ıı:wzve en gripten hastaluıarak 
gideı1k, __ ,_~ oü:nıh1>!' 'kurmaıy baş 
yolda "'"'-" . , t 

d R=eltı bııı:mui ur. 
kanı a eden 

Rllll'<-e?t ıburayn gclm • ~
l Liberyada Fayreston lastı.k· 

~erinin 'ltımçuk çiftliğini gezınış· 
tir. 

Dünya 
doları! 

Nevyorılc. 31 (A.A.) _ AmeriKa 

İn iltııt'e harp sonrrs iıloono • 
ve g e}ı"d 
m!k m , el.eri için p.ir nwtt ı 

ın:ıli cPphe kuracak ve bir d~y& 
doları ihdaa edeceklerdi. 

1 

lı:ü İngiliz gazeteleri Hitlerin 
beyannaınceını tahlil etmekte ve 
E21Cüml.e: ·•Almanya, RUGyayı ye. 

1 ııemiyeceğid anlamltf buiunu • ı 
yor~ lbeyannaınede &rtık taar. 
nızdan müda:faayn g<!Çmeğe mec 
bur kalmış bir ikrar ve bedbin
lik ~ .Seızilmaıotooır .. die
metedirler. 

Madrid, 31 (Radyo) - Başta 
Aıllkazar ohnalı: üzeır<ı bugi~ h 
pacYQl gazeteleri Hillerin be· 
yaı:nameslle Göring ve Göbel- ! ~ 
sin nutuklarını tebarüz ettir
mekte ve Almanlal'lll k.ıt'I zafe-
re olan itinıatla.riı:i ,beJirtmekte
dir!er, 

değiştiriidi -·-Arman Donan• 
ması Baş kuman · 
canı da vaz·fe· 
sinden af{edildi 

R<ıona, 31 (A.A.) -D.N.B.: 
Resmen öğl'eııiliyor: 

itaI;van orduları geııerkur· 
may başkanı J\lat'eşal Kont U· 
ıo Kıovallero kendi istcğile 
vazüooindcn affedilmiştir 

(Devamı 2 nd sayfada) 

Varlık vergis 1 ___ _ , __ _ 
Aşka/ede bu

gün işbaşı 
başlıyor 

Varlık vergisini ödemeyen mü· 
kcDelferin eY!erinde haczooien 
eşyalarm hacilllerin yapıldığı 

ev ve apa.l"bıma!llarda satılma

sır.a ya'l'ln başlnnıılacaıkhr. 
' Buıgiiın 568 kişilik bir sevk 

listesirin daha Emniyet Mü · 
dürlüğüne verilmesi beklen • 

mektedir. 

Anka r a d a k i 
Alman Mimari 
Sergisi açıldı 

Aş.kaleye gör.deulmiş olanlar 
bu sabahtan itııb:ıren çalışmağa 

============ ' başlayacaklardır, 
'~ - 40 kisilik i\k sevk h5'esine . ~ 1 . 
~ • • • ' dahil olanlardan Çuha.ciyan ile 

Ankara 31 (İdakm muhabirin
den) - Sergi evınde tertip edilmiş 
olan Alman mim.af'i se.rgisi bugün 

saat 11 de merasimle açılmışı•r, 1 
Erkanıılıarbiyei um~e ikiJ>cl 

reisi koı:gcncral Asım Giındüz ile 
Milli Müdafaa ve Genelkumıa7 
erkanının, diğer biı·çok davetlile· 
rin hazır bulunduğu bu resmi kü. 

1 diğer üç kişi 'borçlaırını hemen 
Ak c eniz t ary an verecckılcrini söyıe.ııklerinder. 

gÖ(Ü değil mit'. İl? burada bırakı.J:ımşlardır, Bunlar· 
dan Çu.haciyan mütebaki oorcu 

Ajanslar şöy le diyor: olan 200- 'bin lirayı dün <ideye • 
•Jtalyan ınilleti Doğıı ceplıe- rek serbest bırakılmıştır • 

j!lıwlek; ma&lıibiyetlmtle, müs· ---• __ _ 
temleke impara torluğunun kay. D" k • ı . f 
hından dolayı büyük bir yeis un u "ongre er 
içindedir. Radye> istasy onları, 

milloti teskin e tmek maksadiylc Fener bahçeliler 
m ilttefiklerin taarruıa geçtikle-

r i tak.tirde karşılaşa.akarı :wr· ve Dı"şçi ~er 
lnklaııdan lsrırr?a bahsetınekle-

dlr.• 

ıatta Alman büyük elçisi Fon Pa
pen ıle Nafıa VE'kilimiz general 

Ali Fuat Crbcsoy mühim birer 
nutuk söylcmı 1erdir, ,. Sinyör Valori d~ radyoda ŞÖY· 

1

; 

ı ' le söy liiyor: 
topJandJ 

1 ş ı I 
•Eğer Afrikayı tamamiyle 

kaybedecek olur ak, istikbal bi
zim için dalın karonl'ı!k 1>lucoktır .. 

Fakat, bıı sozlcr gariptir Çün· 
kıi k ranlığın ne dco gelebile-g em I• m iz teğinı anlqanıi oruz Bütiin Ak· 
deniz ve çeue<ı lıd)an gölü de 

Jskcnder• 31 (A.A,) - İn· ğil midir?. 
gilterede yap an den'zaltıla ın lf Akdeııizile ıse, gbıı daima 
akümlatör erı.ı do duımağa malı. parlak, hau daima n dınlık, ba-
sus L5ıl gcm'Sİ düo sah·" İskendu- har daima taze, ufuklar daiıu;ı 
J'Una ge 'm•ş ve ~rosiml sanca- pcıılK-, su r daima ma, idir. 
ğımı;ı; çeltilmışt:r. R. SABiT 

Fen<!10bahçe gençlık kuılübiı se
nelik kongresini dün akdetmiştir. 
Bu kongrede evwlk, ida:re h<'Yetl 
lbra edilm'ş ve 1943 yılı için y~nı 
ıda'-e, mürakabe ve tefti heyeti 
scçilmi,t r. İdare heyeti bai'Jtan 
1 ı Ş 1k Sa.ncoğlu iıti.f kla 
ve surck • alkıs . ..ı ntihııp C><un
muş'ur. 

Um•ımi kS.t .:ıl ğe Ali Muhld i n 
Hacı Bekir, umumt k ptınlığa Ze 
ki Rız~ Sporel. 

(Devaııu 2 Dtİ N)'fadl) 

- - --- - ----

Hindistanda ki Gazetecilerimiz 

Benaresde 
~ 31 (AA) - Türle ~ he(vıeti ~& et~ 

ÖZlt'8'e Be,_ g~. Heyet, ~ bir giin kal:ıcaktn-

-
Hususi Rus tebl"ği 

Stalingradın merk .. z 
batısındaki Mihver 

kuvvetleri temizlendi 

Alman tebliği Stnlin
graJJa «Vaziyet leci1ı' 
Jiyor! 

Berlln 31 (A.A,) - DNE. niı: 

(Devamı 2 nd sayfada) 

Diğer cephelerd 
• en son vazıye ....................................... __ ...... ___ __ 

Uzak 

Şarkta: 1 
Hava ·----
Harbi 

Japonlar y;;; lffamburg, Bre
büyük hücıım- men şiddet le 
far gaplılar! bombalandı 

---· -Eunların he psi Şima i ltalyaya a • 
t~ rc e <i i .di. Umumi pılan akır.rarc.an 
oir Japon tacı rruzu t i r milyon k.şi 

Lekle niyor Rorr.ay kaçn ışı 
Mel'bournc, 31 (A.A.J - Ce- Londra 31 (A.A ı _ Ha~a rı•· 

nup batı Pasifiği umumi ka· z.ırlığı tcb:iğl: ' 

rargaluııın tebliği; Dün gece •ğtr bc:nba uçz lan-
Muibo bölog<>Sinde büıyük ölçü· mız Hamburg,ı taarruz em.şer-

de taarruz eder: j3p<>nlar, i~lerin· dir. T>arruz sonun<.12 büvuk yan 
bir alay kum..ııdanı da dahil ol· gınlaı· çıkml§tır, 

duğu hale 2250 ki.şi k.ai)'betmiş • B Patı Almanyadaki hedef er v~ 
]erdir. ' ı·emen de ayrıca hrunba'anınış. 

·Mutxi, WatV: Dü:şınan, mevzi • ·ı llT, Bomba uçaklarımtzdan hA.. • 
b ı.,;:.,... - 'kt' ~~l wı ]erimize karşı ir "~wn yapmış 1 sı ır. HambUırga on bin'erce ton 

tır. 6 sa.;tlrk çazı>ışalardan son- I bomba ıle 360(} kiloluk bomta atı'. 
ra taarruz ~ ve d~man m~tır. 
250 ölü \lııralkarak çekilmek :ııo
runda k:.ı(!m11ftır. Kayıplanrnıı 
Jıafiiti.r. 

Lonma, 31 (A.A.) - Müttefik 
ha.va kınıvet:krinir. şidd~tli bom· 
bardımanları neticesir.de uğ • 
ramış olchııkları ağır kayıpilara 
rağmen jap<lllllar, Yeni Brötan • 
yada yeklı.ııu 20.000 ton hacme 
baliğ olar. gemiler •batmlmıştır. 
Fakat, 60 .dan fazla japon gemisi 
tahşıd edıbıış ve diğer ı:emiler 1 
bunlara H:ilıru; etmek Ülere ' 
Vola~hr. 

Japon .n, ~MeıfikıP.rın ce• 
nup P sif teki mevziler' ne ve 
ihtımal A 'vaya k&rşı· U· 

mı ml " rmıık tasav. 
vurunda old 
t.edir. •~!ilmek. 

Hamiburg şimdiy<ı kadar §4 de
fa boınlanmıştır. Bu ;imana !tar
§~ yapl_an son akın g"Ç('n sonteş
rinde ıcra •dilmiştir 

Berlin ((mühim kayıp
lar var» diyor 

Berlin 31 (A.A.) - Dün gcco 
İngiliz bomba uçakları batı ve 
Ş•mal Almanya üzer:ude iz'ac uçı.ş 
ları yapmış~ardır, Halk arasındn 
mühim kayıpl« vardır. 

Yangın ve ınfilak bor."b•'orı 
maddi ha9· ~ r.ı seben olrnuş.u, 
Alınan scır h bor ere gore 2 !ngilız 
bomb. uçağı dıişım.ilrr.ü.ştur. 

, Bern~ 31 (AA ) - İngı' iz haH 
küvvetierin:n ~'Ta ltalyava ak rı. 
larınd;ın beri Romanın nüfusu b:.I· 
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( ~· •ı..mau.n.ı1ımı:ıı.lallal!('i!13ffi) lı KÜÇÜK §1,f 
B . d g"u cephesinde 1 HABERLER 

--

Sümer ank Yerli Ma·ııar Pazarları 
Müessesesi , ·· dürlüğünden: u ay a -"" fzmit Memleket has-

ve Tunusta neler olabilir? tahanesinde yangın 
TUNUS CEP· r lartn Karsk -.. 

HESISJ>E : ı Yazan: Emekli Kurma:r' Barlrof civ~r~-
8 inci urdu Tnb l. SACIT _ nnda buyük 1 
lwıı:arp balı· meydan mulı1ıre 

famıt 31 (tir.dam mub•birla· 
deı::) - D::ı~ sab1h saat P da İzmit 
memleket hastanesinin hancı pa· 
viyon kısmında sobadan sıçrayan 
Jtıvı;cımların yağlı boya saçaği 
tu.tuşt:.ıırm~ı netices;ntle bir yan· 
guı çıkımış ve üç s•ot devam ettik. 
t~n son" siindürülm~tür. Hariei 
cerrahi kısımlar ve eczahane yan· 
rnl§tır. 

auıda ~Iill\·erin elinde kalmış ı>- 1 bclerlDe girişmesi çok muhtemel 
lan sı>n yt>rl.eri i., ı ımislemlf v• d.ir. Ruslar pmdl bu cephede Do-
encü k;rvvellori; le hıd1ıdu ıeçe- 11eç nehrinin bir lu>!ıı ulMI Oskol 
cek Tunus t"prn•'•112 glrmi~tir. nehrini ~a ıeçmlf bu.ıunuyor 

Romel ordusunun Marl'I müs· lar. 
twhlr.em bo1ıre•inde muluıvemd Daha cenııpta Vııhılld · Sla-
Mip etmiyectil betli dej:ildlr roblielsk • Voroşllt>fgrad şımal 
llaama!ih İııcili7>lrr de Aoınelio ha.ttına ev\'elce varnııt bulunan 
Maret müdafaa hatlarında mu.ka Rus kuvvetleri ne batıya ve ııe 
nmet ıö.terece~lni fiipt.Pİı gii· de cenup lstik.ametkrinde yeııl 
rüyorlar. Bomelin arckı ku\'veii bir iierley!f yapamalDlfbrdır, 
bırakarak büyi.ik k..-.uıiyl< Bu sııretlo Ahıwıların Bo-:tof 
Orta Tunu>a çe!<ilnıesint "" ora• şehrini mlidafaa etmek ve Ta· 
da Tunl'S barLine ·i,tiraJ.. elmeı.i g-nro;:o • Stalino • Harkof müda. 
si ıııuht meldir. faa batını muhafaza etıuek is· 

8 in.ci ordu, runus toprağına ledildul anlaşılmaktadır, Maa· 
ır!rm.,:.lo c<?nptaki Fran>;.z ku\·· mafih Buslann Au:Jı; denwne 
veı.terirle irtibat tesis ..tmifllr. fıııınek ve Rostof bölgesini çevir· 
Bö)•!elikle 8 inci orJu daha ge- mek mıksadiyle gıriştiklul mll-
ııi~ bir cephe üzerinde ılerleye· hlnı turruza tekrar baş!amıya· 
bilecckıtir • ca.klanna Uıtimal verilemez, Ce-p-

Turu la, aylardınberl beUe heye yeni kuvvetler sevkellikle-
11en !IIüH.,fik •dırdsr r.mthycrnkr rl ve taarruz için lınırlık ıoör<lü.k
nen l\lutlefik umumi taarruzu be.

1 
lerl muh•kkaktır, 

aii:z b laına.mı)lır. Fakat büyü·!< 
muharelıdrriu başlay uağı gün Rı:.slann merez n 'imal e•p 
ler her halde ıwık değ;:J-;:!ır. Bu ,. belerincle de taarruza ılevall' el· 
maksatla iki hraf da tepht)e meleri ihtimali kuvve11i:lir, Her 
kunet ·ıknıakla Dt11Şgu!cltirler. bel~ şubat ayıııda da d"ğu cep. 

DOGU CEPHESİ. ;ın:. besinde kış harbi bli.tlln ~id.~eti· 
KaU:asvaıla ilerlcy-En Rus kuv

vetleri Tik.oreç, ~!a.ikı<J.p ~;,}.irle
rlni grri alm•şlardır. A:manların 
Ro lof istikı:mcliwJe çekilmesi 
cUçle 'iliştir. Ru •'ar bu kuv· 
vctleri Aı.ak denizine doI:ru '1· 

~tırmıya çahşıy<ı;·lar. 

D->~ ha na<ında ilr.rle~·en 
Rnı ordurları, Kırrs.k'" 70 ve 
Hal'kof ıoehrine 90 k.ilomı-fre me
safe ·e vnrımışhrılır, Thı~iJebillr 
kJ V<>"<>nej ve Kaw:r.nay•, Nov
O>lro! mı:.h&rebelerinl kaunu ı 
Ruı orduları Hatlwf, Kutsk hal· 
tına karlı ileri hart.ket~ başla· 

mışlardu. Şııhat ayı içinde Rus· 

le devam odecek ve belki Ruslar 
daha )'t1tl muvaffakıyetler ka· 
zaııacaklardır .. 

Almanya ve &talya, ihtiyat te· 
darlki için yeniden büylik sefer· 
burlik ilin ebnişlerdir. Faı:uıı 
Cc-k>'ı~ yıoza, doğu «>pbesin.de 
Ru,lara karşı gene hareket ~er 
ı,.,.ıune sahip dla.cakları ço-k 
~üplıdidir, Çünkü rnütlfiklerin 
/\vrupada l.ldnd bir coph~ açmak 
için büyük mikyasta ıaarruu 
gec:-ocekleri anlatılma.ktadır. Bu 
13yede belki Rus.lar önümüzdeki 
yaza bu taarruz im!Jin:nı bı.l.ı· 
cak!ardır, 

* Belediye reL.!iği topun ve 
perakende sehze \"C meyv• fiyatla
rı arasında görülen büyük farkı 
tetkike b;ışlaınıştır. 

Miitefettllu 

* Dün saıt 15,30 da ıaşmuhar 
ririm'z İstanbul m~busıı B. Ab:.. 
d:n DaV('<" tan.tından Üski1dır 
Halkevtnde .Amerika intlba:arı• 
mevzulu bir konferans vcrmıştir. 
Konferans kalabaiık b:r dinleyic. 
ku ı ıes; tarafı.nd•n a:aka ile t:ılip 
olunmuştur. * s:pahioca.ğının yıllık kongre
si dün aşkam saat 18 de yapı:mış
tır. * Şehrimizdeki memurlara pa· 
rasız kumaş tevzıalı martta yapı· 

lacaktır. * Karadenizden gelirken kay
bolan ve 18 kişilık müoettcbatıle 
battığı maa:~r arıık tahakkuk 
eden .Ad>na. vapuruna irrdada 
geç gid!lip gi&limed'ği hakkında 
tahkikata b>sl•nılmıştır * Tren seferlerinde yapıl:ıcağı 
nı dü~ yazdığımız tahdidat bu sa. 
bıhtan .tibaren b~layacaktır. Bu· 
gün öğleden sonra k3'.kan Ankara 
pos:ası salı. per~· rrbe ve cumar
trsi günleri işleyecek ve saat Jıl,30 
da hnrek-et edecekl!r. 14.30 :!•Hay 
darp•şedın Sı:rrı~unı ka'k•n tr~n
ler de yalnız salı, perşembe, CU· 

mortcsi rünlcri i~Leyec•k ve sa. 
at 14,30 d' harek•t edecektir, Di· 
ğrr t,en!.,rde de tal,dit!er ·~ h•· 
re.ket sa•tlerln<ic değişıklilder ya-

~ ) pı'mıştır. 

\.._K_ı_s_A_o_ı_~_1ı_· _A_L_E_R_L_E_R _ _1 IH usu si rus f Pb rr ğ -
* Cezayir 31 (A.A.) - Fran•., 
~ k."1"•r"J"ih1, Alm.aııJ• besab1na 
Gl.Slllluk t.-den bır onla mensubu Dl
vaıu.barp l.:ar.-ı1'ıJe crıd.b:s.I r~feJ·l

ıl.ltı.., >unru kar-.una dl.ıJlmlf oldı&· 
iu.n.u bildırme!i,l~d .... * Vqlnctou :ıı ıA.A.ı - llarblye 
N&4.&J'hğıoılı.n b.ıct;r.Jj fW ıöre. itil•· 
ile T 1uba7 ,.e 2 1'ecltlk ıuba7 bulu
a&n a e: i bir ıa;yyare 24. so...ıka.nun

danberl Qyıı-':.r. 

* C•lcuııa 31 (A.A.) - nutd>r 
m.ahoıru.Ju h kt..': r b2.Şına 7ü;ıdc 5 lazJ;ı. 
laş1n4tır, S: J.ih J'ttli mahr lltr bunun 
u:nm: uırıandanheri men..' kttln ıör
m.00.0f; b·t c..erectyi bulac. tJ.ı ,.ın. 

d,;.cl.eo bber 'er.yor. * Nevyo"k 1 (A.A.) - D rl <k 
A.n.erık"' ordu1arJ malzıme str'\·ısl te· 
fin n K .. ubla Juldao hareketle !9 su:ı
k.inunrl• iran.;ı celJıfl ve b~ra.da Jü.k· 

k rU.tbeli Ru'l '-lllıay ve ı r.eral!tr.ıe 
ıaun cozu1m1:!lrde buJu.OOı.olu aı:ıia 

Y\l'l"Rlmak"'=.d.r. 

* Berl'n 31 (Radyo) - Alma117a
i& harbin ~;nde 5 lncl det.ı olaral< 
rapıLın iane loplama işi (S milyon 
marklık bH" ba ılal ı=lıı e·.m•şt r ki, 
k •eo a 7.da nazaran % 30 tul.Mır. 

* Bük~ 31 (R•dJo) - İ•pan1a 
~·re Nazın f P&llJOI F•&ıtı<la Ja
pı!&ıı 1"'1ıklmaıı "düş elmck l.uenı 

.Atrtt..,.a ~I tnı. şt' r, 

1 

* Koma Jl (lla4ye) _ fn,.ııı.. b9. (Baş tarafı 1 inci ... yfada) 
klmeU, Tnbt_..-pta f•alna pan._,. öğren<h'.ğiıı.e göre. ş~san. bışk~mtı-
aı bir ı1'orliA•n kıymet.at uo t•roı o- tan m&re-;al P>ulus ın ıdares.nd<o 
ıaraJı te. b·' dmtşt>r, Ba c.A dıqiik b•r çarpışan Shl'ngr>d ordu>SVnun sa· 
l<.yn:e<tır, v&<le.·ı •rattt>n saate d•h• f.eci bir 
* Roma 31 <RM110) - Llsbom!an bir m<ıhiyat almak suret'.le devam 

blldlılJdlf ne ıröno, R ........ ıı FM Sul· ctmektro'r B'r;birlnd<:n kes~ 
ı.ıunı v"':nctona .ıa ... ı etm •I r, IJci grup hal'nde saV':Y'•n A 'm•n * Lond<a U (R.ı<lroı - fncıııı . " tl · ' ._.. • '· 
k-Jı Kalku' 1 ü• rln 1 k b az.kerlen .:1'J'rje erın yer.ı, vı.ryu.:.. ... • ... e e ,.apı •ca r . .. .... • . 
Japon bna akınında d01'1 dalılkrda ba.,ruzlarına eş• goru.!T'<'m•ş bir 
•• d•.sn ı..,.:rcre.slnl d~en bir çetinlik röstt>tmektedir:·,:-. 
h•va çavuşwıa lıa1'p ma<lal)'a:>I ver- Stalingraddaki Alman 
m'fllr. kumandcnı mare ·al o!Jı: 

Hava harbi Berl 'n 31 (A.A) -A 'ffi-an ordu 
!arı bt~kcmutanlığı tebliği: 

(Baş tarafı 1 inci Ryiaıla) 
kuvve bir mis:i ar:mıştır. ll>ıya 
harbe gırd•ğı sır:ıda 1.115,000 k•· 
şiden >baret bulunan Romanın n-u 
fusu halen 2,000.000 • yükselm11· 
tir. Yeni gelen:erin büyük kısmı 
Ter:no, M.Hano ve Cenovada otu. 
ran hall<:tır. 

Londra 31 (A.A ) - Resmen 
bildirild ğ'ne göre, İngiliz Mosgui 
to tipinde bornh• uçakları Berlinc 
karşı ikinci b'.r hücumda bulun· 
muşlardır. Ba hücum, Goebbelsin 
nutkuna baş':ıımazdan birkaç S>•I 
evvel yapılmıştır. 

Führer, 6 ıncı A1man ı»<iu-su 

başkc.mu~anı ve S~,J\ngrıd kahra· 
m1n mü-0.afii orgeneral Paulus'ı 
mareşallık rüt~sine yükseltmiş. 

tir. 
F~hrer bu arııda. Sbllngrad ka 

lcs·ooe çarp•~n kolordu komu
ıanların1ın tonı;u !'t>Jloerali He'tz'i 
ık org'{"ntral~ıea terfi e!•:'rmiştir. 

Mıcd:ova, 31 (A.A.) - Hcsusi 
tolıiğ: 

Sta l'rı"f'ad rre:1'-:ıez kesimi ba· 
tısınıchkl Mihver lwvvifJeırinir. 

tıerrizl€nrresi işi oona "'mi~ir. 
General Paulııs esir edilmiştir. 

an Tefrikası: 12 - -
bir insan bu kadır fenalık yapa· 
maz. -

SEVGİLiM ELA CÖZLO 
1.-:;;:::====--:Tü::: .. -r;-kçcye Çeviren: Muammer Alatur 

- Tınunadı,'!ım bir adamla / 
;ıa.;ıl sokağJ çkabili:miş!m? 

- Size kart.mı vereyim. F•kat 
bu memlekette ismim o kadar 
ınc;hur olm•dıgı iç n, be'kı de ..• 

Genç kad;n kartı aldı, ba1cıı. 

- A, ıı. a! dedi. s:z hususi bir 
polis memu·usur.uz demek? Si. 
21 buran kim gönderdi? Yoksa ... 1 

- Hayr, hayır, Mister Layn 
ı;ön i•rmedi. 

Gc~ kadın gene te:-eddüt etli. 
F•kaı sonra kapıyı ırkas:na ka· 

dar ~ç.r.ık: 

- Gır.niz, ded', scf&da pek a· 
la konuşsbilir:ı. Sizı Mister Lay • 
nın gönCt-,-medl6in.~ emin olabıli~ 
m)im? 

- - Mister Layn be:ıi buraya 
giindermek isterdi her halde. Fs. 
1ut ben onun bJna karşı ol•n ili· 
madını su.istimal ediyorum. öy. 
le de olsa benim ona sadak•t ı;ös - ı 

t•mcge hl<; bir mecburiytti.ın yok 

tu'l". Li.k n slzı bir tehlilreden ko. 
rumak mecburiyet:nde olduaum 
için .. 

- Ne teh~ikcs:? 
- Sizin izzetinefsini hırpaladı-

ğınız bir adam ... 

Hamlenin sonunu nasıl getire • 
ceğ ııi düşündü 

- Ne mün>sebet? 

- Bu zatı ne dereeeey kadar 
gücend rmış olduğumuzu pek iyi 
bilm1yorum. Fakat ~u veya bu şe
kild• Misıer L1ynı gücend.irmi~ 
olduğunuım biliyorum. Bunun, 
sebcb.ni cie sızden sormak b•· 
n1 düşmez. Fakat bu zatın da 
sizin başınıu bir takım belA!ar 
açması muhttmeldir. Yalnız şu 
nu söyleyeceğim; Mister Lıyn, 
benim zann.ına göre sızin aley
h;nizde bazı ithamlar hazırla
makıadır. Mesela hırsızlık glbL 

- Yani, b•ni hırsızlıkla mi it. 
h•ın ed.ecelt? Olama:a Dün~ıı. 

- Öyle söylüyorsunuz amma, 
bir ada.m•n dı fenılık yapma.it is· 
temes. görülmemiş bir ş•y mi· 
<lir? S!zln çalıştığını~ dairede 
bazı para dalavereleri dön.dil • 

1 

ğünü ortalığ• söyleyen de odur. 
Mesela Mıylbruh da ö1!e söyle. 
miş ... 

- Mümkün değil Maylbruh 
böyle bir şey söyleyemez. Ha· 

1 
yır, hayır, böyle bir şey olamn. 

_ Maylbruh böyle bir iddJda 
bulunmuş mu, orasını !1.vi bil
mem. 
' Tarllng bundan sonra arad:ı 
geçen münakaşayı anlat.ıı, 

_ Görüyorsunuz ya, dedi, siz 
ş!mdi çok ır.üteyakkız bulunmak 
vaz.iyetiııdesiniz. Hatta ben"e 
gidip bir avukatla konu~malısı
nız. M:Ster Layn aleyh'nde şim 
d::ik dava açmanıza lüzum yok 
tur. Fakat bir avukatla konuş 
tuğ~nuz haber alınırsa, o zaıman 
vaziyet:niz daha kuvvetlenir. 

- Mister TarUng, bu sözleri
ni!dr!l dolayı Sİ•C çok, çok te -
ıckkür ederim. 

L"ağıtılmış bulunan tevzi kartlarile yapılacak olan ikinci devre pamuklu mensucat 
tevziatınca !ayın halkımı-zın ihtiyaçlarını rt'hatÇa temin etmeleri hususunun temini için 
a;ağıda bildin1en tedbirler alınmışhr: 

ı - HcrgDa müraca.ııt edoceklerin ttvzl brtı numaraları n mil racut tarll:lerl qağtdakl Ustcde cilsterllınlştlr, 
z _ Numarası l:ennı ;Uıı edil memlş «aıtlıırııı mllteslip llAıılarıı intizar eılerek msın. beklemesi ve beyhude )'eıw mlll'lıpat eta .. 

meler! lh:ımdır. 
3 _ .t".yu.I .,»·aıllıınnı ta~ıyan ve ayni ıilc)·c ail hlihl:aklar nnru~ dlzı!anl:ırır..1 işaret oluruın numaraları faştyan te'f"ll kariları atıbW. 

Ur.de 'e anca\ o alle:ıin !oyadıııı ta!IYan birisi tarai'.ndaa alınabilir, 
'4, - Her ~"ZI kartının alt olduğu nllfuı dlzdanlle berRber lb ra olunm- mefnittııt. 
G _ Tevzi kurtlarının •A• lşa ret:ııi t:ışı~·nn pırça>it.c m~;ıazad1 me•·cııt pamııklıı mew•r ha lntl haJ olunaulr r!ıan:t •ır dnM-
• den yalnıı (5) metre panı uklu mensucat verilir. 
ı - SırP- numa:-RS1 il" 0 ole ·rna cü::de mürneut ctml:.-en tem .!art hlmlllul tcv.z.I dcVN<ll 90'1lun.la IU1> .ııuıacak cıııııerq lıak.larml 

'"'ıınat edebiJw.dlerdlr. • 

IK N C 1 L 1 S T E 
----- -- --

MÜRAC4AT OLUNACAK MAHAL 
\!üracaat edile· 

cek güU.:cr 
1/2/943 
2/2/94.3 
3/2/!)43 
4/2/94.3 
5/2/J43 
&/2/343 
9/2/943 

:0/2/94.3 
llf.!/94:: 
1.2121;.13 
·~f?/~43 

16/2/943 
17/21943 
18/2/943 

8eyoğ!u Mağ. ı 
Ka.t No. 

18001 - 1900) 
1~001 - 20C09 
~0001 - 21000 
:?1001 - ~2000 

22001 - 21300 
23001 - 24030 

2100l - 25030 
2:;001 ·- 2ııooe 
:r.001 - 2100& 

27001 - 28000 
2sao1 - 29000 
:!!1001 - 30000 
30301 - 31:)00 
31001 - 3~000 

Bal.çekapı Mnğ, 
Kart No. 

Z24001-22SSOO 
225501-%27000 
227001-228:00 
?2&501-230000 
%30001-23UOO 
231501-233000 
%3.1001-234:;00 
234501-23COOO 
2::r.ooı-231500 

237J01-239000 
%390Cl--2405CO 
%40501--242CCO 
242001--21~::00 

243501-24:moo 
245001-246500 
246.'i01-24soon 
248001-249300 
Mn'lOl-251000 
251001-252500 

Üskfül:ır Mıığ 
Kaıt So. 

:lZ1251-J21850 
321851-:1221~0 

322451-323050 
3Z3051--323650 
323G51-324250 
321251-324850 
~·1851~254SO 
32j451--326050 
~'!G051--3:ccso 

:12bbdl-:iZ72:;0 
327251~\27850 

:;::7851-~~84.50 

328451-329050 
:l2D051-:;w6~0 

~9651-330250 

3i0251-330!l50 
330851-:t:ıı450 • 
:131451-332050 
:ı32051-332650 

Aksaray Mağ, Kadıköy !\fa!. Kar•1'öv Maf. 
Kart :So. Kart No, 

5C9001-509500 701251-701850 
509501-510000 701851-762450 
510001-5105tt0 702451-703050 
510501-511000 703051-70~650 

511001-511500 703651-704250 
511501-512000 704251-7048SO 
512001-SlZSCO 704851-705450 
512501-513000 705151-706050 
513001-513500 706051-706&50 
513501-514000 706tl51-70ô250 
514001-514500 7117251-ô07850 
514501-515COO 7071151-708450 
515001-51~503 708451-709050 
515501-516000 709051-•09658 
516001-Sl65CO 709651-71!1250 
516501-517000 710251-710850 
517001--07500 710851-711'50 
517501-518000 711151--~12050 

s1801•1-S ı s:;uo 712051-712650 

19/2/94.3 
22/2/943 
~3/2/943 
21/2/943 
25/2/943 
?6/2/943 

:ı2001 - s:ıooo 
33~01 - :wıou 

31001 - 3$0011 
:ı:oo1 - acooo 
36001 - :;1000 

37001 - 3&000 1 252501-254000 332651-3::3!50 518501-<'.19VOO 712651-713250 

Kart Ne. 
801bv• --oıH&OO 
804801--805100 
805101-8-05400 
805401-805700 
805701-8060"0 
806001-806300 
806301-806600 
806601-806900 
8llG901-ll072oO 
807201-807500 
807501-807800 
807801-808100 
808101-808400 
808401-808700 
808701-Rfl9000 
809001-'"••0 30& 
8093~1-SO!lGOO 

809601-809900 
8~S01-SI0200 

810201-810500 

Br,lktn• Mal 
Kart No, 

839U01-8Jl5ot 
839501-840000 
840001-i;40500 
1140501-841000 
841001-MlSOf 
841581--M!OOI 
842031-842501 
842501-843001 
M3001-843SOI 
843501--844009 
844001-844509 
64.4501-845001 
845001-845509 
845501-MCOOO 
846001-846500 
846501-847009 
S47001-M750t 
847501-M8COt 
1148001--lW8:iOt 
848501-8490Cıt 

1 unus 
cephesinde 
(Baş tarafı 1 inci sayfa:la) 

Londro 31 (A.A.) - Fas radyo
su be günkü yayımında ikinci ln
g:liz koluı-.ım .da şırndi kıyı yolu 

· boyur.ca. evvelce merkez loesim.n 
de daha cenuptan hududu geçen 
birınci İngiliz kflluna müvazi ola_ 
ıak, Tunus hududunu geçm'.ş bu
lunduğunu bildırmektedrr. 

Maddd 31 (A.A.) - Alınan b•· 
zı haberlr::e göro, Gabes ist'.lcııır.e· 

thıd• ; :.rıeven Ame"ikJn kuvvet 
!eri heır.en ·hem•n denize ulaşmış 
bulunmakt1dır. 

Seı izinci ordunun 
kulıacı kapanıyor! 

Londra 31 (A.A.ı - 8 in-c. b. 
g:tiz o"dusu, ş'mdl Trw1 usgırp 
hu.d"dunu geçmişl'r. B:ı ordunun 
kıskaçları, Afrk.a Caps'ın rrüte
ba.ki kuvvet:eri üzeı-'.ne knpao· 
maktadır. Müt:-ef:k nrduları aro
sınd.ı ~ kilcır€h'cen az b'r me. 
sefa vardır. B'rkıç gün içinde bu 
mosafenın k•saltı!ması muhtemel. 
d:r. 1 

• 
ş·mali Afr:kodakı Arr-erikan 1 

umumi karargah 31 (A.A.) - j 
Gent"ral Gi!'at:d, sıvac-:ın Frrnsız!a
rın elik etmiş okluk'arı za~ler 
rrüoasebetile g~nerol Leclrck'e bir 
tebrik ttlgrafı Ç"kmiştlt. 

V •kt.P~ gener>I Leclerck, Fasta 
gen .. al Giraudnun emr> altında 
çalışmıştır. 

Ber'..in 31 (A.A.) - DNB. ajan
sının bi'd:rdiğ' ne göre Tun'l6b 
Atlas d•ğlarının eteklerinde geniş 
ölçüde muharebeler cereyan et· 
mekıcd'r. Mihv&• kuvvetleri bu· 
rada ovaya lıAkim tepeleri ede ~ 
cirmişler ve mühim z•yiat ver<iir
mişlerdir. 

Bir Mihver taarruza: 
Londra 31 (Radyo) - Şimal Af 

~ikadan alınan haberlere göre Tu· 
nusta bazı zırhlı kıtaları havi bu
lu.nan b;r Mihver kuvveti Mütte
fik öncülerine hücum etm:ştir. 
Çrırp.,<nıalar hlılA de-vam etmeJc· 
tcdir. 

E(lrl!tl l orgre?er 
(Ba' tarafı 1 inci sayfada) 

Yurt müdafaa hazırlık iım:rli. 
ğine Hakkı Ata'.>n, muhasebec:li
ğe. !üsl'm Bağcı, dok.o,,luğa Nu
redd'.n Okm•r Salcı ve tızalığ• Fi
ruzan Tekil, Mürıkabe heyetine 
Asaf Çınar, Sabih Arja, Mazhar 
Deşen. 

D;ğer tarı{ıau d'ş tabipleri CO· 

miyeti de yılJ.k topi4nt1Sllll dü.a \ 
yapm~tır 

··-- -------
M. Kave1Iero r------------------------------

l 
ı~ tcnl uf levazım Am.rt.f.~n<:ıen J 
V~rHı:n Askeri Kı•e~t ıl$ınl::.t\ değişt; r1Idi 

(B•ş tarafı 1 inci savfada) 
Haleıı lıalynn cırdu•u kur

may başkanı olan ur~eneral 

Vittnrlo Amb"<>sio :Mareşal 
K•v:.feronun yerine tayin e· 
dilmiştir, 

Berlin, 31 (A.A.) Bitler ka· 
nırgW>>nda Alman dı>nanma•ı 
başkumandanı amiral Readr'i 
kabul etmiştir. 

Kentlisine .tmparalıorluk dı>
nan.ması umumi müfellişi• pa· 
yesini vermiştir Ami:al Rea
d•r talebi tze:ine donanma 
baş!;umnndanJığı vaızi(esinden 

affedilımişfir. Yerine ılcnizalh· 

l:r fil""1• umum komutanı ami
ral Dönib: tayin olunmıq • J 

tur. 

ıv .. "k 1 . utter ta:ırruz ' 

planı 1 

1 
(B,. hrafı 1 ipd •aThda) 

1 
dan kıontrol altına alındığı ::a· 
ır. an t a.arn.ız pi iı nı üç üncü saf • 
hası.ne, yerJ. İngiliz ve Ameri· 
.kan ord.uol&."'1'.d~n Avrupan·n olıir 
çok mfütaları:lan istilası ı,,Janı.ca 

ulaşılml§ olacaktır. O zaman . 
Bir~şik milletlerin ba'.llıca düş- j 
manma karşı ket'i sav.,, zamanı 

1 
gt>lmiş ola.ce.kttr, 

BcJıer kil1>JUna 9~ Jı:urq tahmin edilen 15 ton ü.!;ttabe(: p1ızr.-hkJ2 cı:atın alı .. 
nacaktır iı:aıe.'I Bn/tn puarleal eli ·tı sut 15 4• Ankarads M.M. V, 1 
ND hı ;at n a!ma komls7onunda F&Jll'acaktu. ra~:1l1ra b6hı.nrrek d .. alUIS~ 
ti';, Ta!'pl·r'~ ı.,ı.n e~Ul'klort miktar llu~n b!i lemlnrllarllt b•lll .., 
lıille lıoml•yona ,,ımeıorl. (t!78 - 897> 

DEVLET DENiZ YOLLARI 
h;l.F.T~IE U. JfC0(1RL("(';0N DE:-1: 

~~~~~~~~~-

1 2-943 - 7-2 943 tarihleıir.e kacar 
uıı.hıe.if hafaıım;ı.a kalkacak vapu la ın 
is:mleri ve l a kış g Ün ve saatLri ve 

l..aikacak'.arı rıhtımlar 

K.ABADEiz HATrl 

BARTIN llATfl 

llCDANYA BATJ1 

llANDiltMA HATT 

K.A&ABIGA HATtl 

bmoz HA'lTI' 

AYVALllt BATTI 

tzMia (Stl'a' A Ti 

isKENDEllUN HATl't 

- Salt'-" de lEre) cmna 4,00 de <Ta
f'l) GaJotLa rıbı..ınundan. 

- Cıı=rtes< 18.00 de (Kad°') SlJ1ıe. 
ci rıbhmında.n 
- Pa. arı~ı. çt ~amba, ve cuma 9,00 
ela (Marakaı:) ruma.:·tesJ 14.,00 df' (Sus) 
pazar 9.0~ ıı.. (~Luaka.:) Gua'a rıhlı· 
DııJ>dan. 

- Puurt.cıl, ve t'Um.a 8,15 t~ns) GaJa.. 
ta rıhtun nd1n syrıra çah!mJa ''e CD• 
martetıı ıo.oo dr- (Anııfaria) Tophane 

l'lh · ımını!.an. 

- Salı v" cum' 19.f'O d• (Bartın) Toı.
ba • nht:mından 

- Pa7&r O.OD dı tVJre:ı) Tophane nh 
taınmdan 

- Ça,..:-mlta 1!,00 de CBur--a) ru:mar-
161 it.o~ de (Anlalya) Sirt...,ı nh•ı · 
m11tda11. 

- .._,,,, ıo.oe da ıtnnırı P•-"1be ıo 
•• <Tll'han, G'll:ata r·tı.tım.ırd•n. 
- C'uma ıs,oe 4t (Konya) s·mcı nh 
tunınıı... 

Vapur 8"ferltri h•lrltuı,oı her tıırlO molQmat at•l•da lel•fon 
numaralan nzı1ı &ct'8lf ltrlnıizdE'n öt~iJ,,bilir.lr. 

Bq Aceııt. Galata - Galata rıhtım• !..lrnanlar umum nıQ. 
dCır!Oto. ~nu: •• •ı:ldl 4~.,"'2 

şube aceıılelftl Galata - Gala~ı rıhtımı mıntıic.a lirr.: a. f'f"t•'ttt 
l>!naP:ı altında 4"'1,'.t 

Şube a~ıı~lll!i Slrl<oei - Slıi<l'<Ô Yolrtı !';aln•ıo ~2"4• 

Avrupaıı•.n i.stilasaım A.kdenlz 
böigesir.., iMıisar t:derek kalaca· 

ğını <iüşürnnerneliyi:z. Bu savq 
çelik ve &'k'llryak>la beklıdrr. Bu 
lbakuman Norveçin de kurtanl
ması ve Almanyanın demir ma
deninden mahrum rb-..rak:lması ; 
~a petrol çevrelerinir. 
bon:tba.Iııır.anasma müsaid üsla-in 
ele geçirilmesi derecesınde O· 
nemlidir. '~-------------=----------=' 

Sekiz sahifesi renk<li olmak ih~ re 7!? büyük sahifeli iki nüsbuıı 
bir arada olarak birlncikanundı çıkan 

SiGNftL'i ALDINJZMI? 
Bu fevkalade nügha: ,'\:!manca, 1ta?y~ırca, ll'ran"zca, ln;:iliz~t> ,,. 

Rumca olarak intişar etrn:,ıir. 
.ı".lmadııuzsa ve bayiinzde bula·-nsanız, Umumi vekil.inden tedar.

edebilir •İniz. 

Fiııtı : 30 K uruşfnr 
Bu nüsha küllip haneniz! tc•,·ln edMektir 

]OHAN B4Y H 
Em Gümr · Sokak No. 38: Gala t~ • t •nbul Pnslft kutusu: ı 

s 1 G N A L 'in 1943 &l'n.,.i ilk nfüılıası çıknuştır, Fiatı 20. 


